
Gerekli eğitim ve yeterli ekipman olmadan mağa-
ralara girmek çok tehlikelidir! Karanlık, soğuk ve 
kaybolma tehlikesi olan mağaralar, eğitimi olma-
yan birçok kişi düşme, jeneratör egzozu yüzünden 
zehirlenme ya da göçük altında kalma gibi sebepler 
yüzünden yaralanmasına veya ölümüne sebep ol-
muştur. 

Yarasalar
ve

Mağaralar

Ülkemizin hemen her yöresinde mağaralarda defi-
ne olduğuna dair söylentiler vardır. Halbuki mağa-
ralar suyun oluşturduğu yekpare kayadan oluşan 
doğal yapılardır ve çoğu zaman içinde bulunan 
binlerce yıllık doğal oluşumlar, asılsız söylentiler 
yüzünden işaret zannedilir ve kazılıp kırılarak geri 
dönüşü olmayan büyük zararlar görür. 

Mağaralarda izinsiz kazı yapmak bir suçtur!

Bu proje, WWF-Türkiye’nin yürüttüğü 
Türkiye’nin Canı Hibe Programı tarafından 
desteklenmektedir. Bu broşürün içeriğinden 
projeyi yürüten kuruluşlar sorumludur ve bu 
içerik hiçbir şekilde WWF-Türkiye’nin görüşü-
nü doğrudan yansıtmamaktadır.

Boğaziçi Uluslararası Mağara Araştırma Derneği
Ege Mağara Araştırma ve Koruma Derneği

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü
Mağara Koruma Şubesi 

Mağaralara Girebilir MiYim?

İletişim

www.yarasalar.org

Mağaralarda define Var Mı?

Eğer köyünüzde mağara varsa veya bir mağara-
nın zarar gördüğünü tespit ederseniz aşağıdaki 
iletişim bilgilerini kullanarak ilgililere haber vere-

bilirsiniz.

Yarasa gördüğünüz mağaraları, evleri ve ağaçları 
aşağıdaki adresten bize bildirerek korunmanları-

na destek olabilirsiniz. Daha fazla bilgi için:

Telefon: 0 212 875 78 76
Fax:        0 212 876 15 33 
E-posta: info@bumad.org / info@egemak.org.tr

www.bumad.org / www.egemak.org.tr



Yarasa gübresi (guano) çok kuvvetli bir gübre ol-
masına rağmen işlenmeden kullanıldığı takdirde 
bitkilere zarar verir. Sanılanın aksine işlenmemiş 
yarasa gübresinin ekonomik bir değeri yoktur.

 Orman ve Su İşleri Bakanlığı’ndan izin almadan 
mağaralardan guano çıkarmak yasaktır!

Mağaraların çevresel önemleri araştırılmadan 
turizme açılmaları hem mağaralardaki hem de 
dışarıdaki doğal dengeye büyük zararlar verir. 
Bölgenizdeki mağaraların turizme açılmasını 
planlamadan önce Orman ve Su İşleri Bakanlı-
ğı’ndaki Mağara Koruma Şubesi’ne danışınız!

Mısır Meyve Yarasası, Türkiye’de yaşayan en 
büyük yarasadır. Kanat açıklığı 70 cm kadar 
olabilir. Sadece meyvelerle beslenen bu tür, 
Antalya ve Hatay arasındaki sahil kesiminde 
yaşar. Türkiye’de toplam 10.000 birey kaldı-
ğı tahmin edilmektedir. Meyve tohumlarının 
taşınması bakımından büyük önemleri var-
dır. Korunmaları sağlanmazsa yakın gelecek-
te tamamen yok olabilirler.

Mısır MeyVe yarasası

Mağaraların kirletilmesi yer altı sularının 
da kirletilmesi anlamına gelir. Mağaralara 
dökerek yok ettiğimizi sandığımız atıklar-
doğrudan yer altı sularına karışarak hem 
içme hem de kullanma sularımızı kirletir!

suyuna sahip Çık
Yarasalar geceleri ortaya çıkan sinek, güve 
ve tarım zararlılarıyla beslenen nadir can-
lılardandır. Bir yarasa bir gecede ortalama 
1.500 kadar böcek yer. Yarasalar dünya-
nın doğal böcek ilaçlarıdır!

doğal Böcek İlacı

yarasalar hakkında yarasa GüBresi (Guano) Mağara turizmi

Mağaralar milyonlarca yılda suyun aşın-
dırması ile oluşan doğal yapılardır. Gerek 
doğal güzelliklerinden gerekse de barın-
dırdıkları canlılar açısından korunmaları 
büyük önem taşır.

yer altındaki cennet

• Yarasalar yavrularını tıpkı insanlar gibi 
sütle emzirirler.

• Yarasalar kör değildir; gözleri vardır.
• Yarasalar avlarını ve yollarını sesle bu-

lurlar.
• Türkiye’de kanla beslenen, vampir ya-

rasa türü yoktur.

• Türkiye’de 40’a yakın ya-
rasa türü bulunmaktadır.

• Bazı yarasa türleri evle-
rin çatılarında yaşarlar; 
insanlara bir zararları ol-
maz.

• Zaman zaman yanlışlıkla 
evlerin içine girebilirler. 
Işıkları kapatıp pencereyi 
açarsanız kendileri dışarı 
çıkar.


